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Stivarga (regorafenib) för behandling av patienter gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) som har 
progredierat under eller varit intoleranta mot tidigare behandling med imatinib eller sunitinib 
 
Ärendets handläggning 
Anmälan inkom 160808 från Najme Wall, onkologiska kliniken, US, Linköping. Beslut fattades vid 
expertgruppens möte 160926.  
 
 

Bakgrund 
GIST är en ovanlig form av cancer, som utgår från stödjevävnaden i mag-tarmkanalen. Tumören 
uppträder framförallt i ventrikel och tunntarm. Drabbar ca 130 personer/år i Sverige. Behandlas med 
kirurgi och läkemedel, imatinib (Glivec) används i första hand. Vid svikt på imatinib, kan sunitinib (Sutent) 
användas. Imatinib kan också återinsättas, så kallad rechallenge. 
 
Regorafenib (handelsnamn Stivarga, Bayer HealthCare Pharmaceuticals) är en oral 
tyrosinkinashämmare som hämmar en rad kinaser, både membranbundna och intracellulära, av 
betydelse för normala cellulära funktioner och patologiska processer bland annat RET, VEGFR1, VEGFR2, 
VEGFR3, KIT, PDGFR-beta, FGFR, RAF-1, BRAF. Substansen har i in vivo-studier visats ha antiangiogen och 
antimetastatisk effekt [1]. Den rekommenderade perorala doseringen är 160 mg (4x40mg). 

 
Regorafenib är godkänt för behandling av metastaserande kolorektal cancer (mCRC) som tidigare har 
behandlats med, eller inte anses vara lämpade för tillgängliga behandlingar. Den nu aktuella indikationen 
gäller GIST. Vid GIST är regorafenib tänkt att användas för vuxna patienter med inoperabel tumör, eller 
metastaserad sjukdom, där sjukdomen progredierat på behandling med imatinib eller sunitinib, eller ej 
tolererat denna behandling. Ca 35 patienter/år i Sverige skulle vara aktuella för behandling på denna 
indikation. 
 
Rekommenderad dos är 160 mg (4tabl x40 mg) en gång dagligen under 3 veckor, följt av 1 veckas paus. 
Denna 4-veckorsperiod utgör en kur (behandlingscykel). Behandlingen fortsätter så länge patienten 
bedöms ha nytta av den, eller till oacceptabel toxicitet.  

 
 

Underlag för bedömningen 
Det huvudsakliga kliniska underlaget för godkännandet är GRID, en internationell multicenter, 
randomiserad, placebo-kontrollerad fas 3 studie [2]. 199 patienter med performance status 0-1  
randomiserades 2:1, till att få regorafenib eller placebo, efter svikt på imatinib och sunitinib. 
Medianåldern på inkluderade patienter var 60 år. Primär end-point var progressionsfri överlevnad (PFS). 
Vid sjukdomsprogression, hos de patienter som fick placebo, kunde cross-over ske till regorafenib. 
 
PFS var 4,8 månader i median för regorafenib och 0,9 månader för placebo, vid oberoende granskning. 
Medianöverlevnad kunde inte beräknas då 85 % av de placebobehandlade vid progression fick 
regorafenib. 
 
 



 
 
 

 
 
 

Biverkningar 
I den pivotala studien noterades biverkningar hos 98 % i regorafenib-armen och 68 % i placebo-armen. 
De vanligaste allvarliga (grad 3-4) biverkningarna var hypertoni (23 %), hand-fot hudreaktion (20 %) och 
diarré (5 %).  
 
I produktresumén uppmanas till vaksamhet på bland annat blödningar (oftast grad 1/2), svår leverskada, 
hjärtischemi/hjärtinfarkt, gastrointestinal perforation och försämrad sårläkning [2]. 
 
Biverkningsmönstret får anses vara väntat för ett läkemedel som blockerar ett flertal tyrosinkinaser. 

 
 
 

Nationella vårdprogram och rekommendationer 
Gastrointestinalonkologisk förening (GOF) anger inga riktlinjer, då GIST inte är inkluderat i GOF:s 
riktlinjedokument. 

 
 
 
 



 

Behandlingskostnad 
Läkemedelskostnaden per månad för behandling med normal startdos blir ca 23 000 kr. Baserat på 
behandlingstid om ca 5 månader (PFS) blir kostnaden per patient ca 115 000 kr. Enligt företaget kan ca 35 
patienter per år vara aktuella för behandling med regorafenib, vilket skulle motsvara 3-4 patienter per år 
i sydöstra sjukvårdsregionen. 
 
Enligt TLV´s analys av kostnadseffektiviteten blir kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) ca 740 
000  kr. Det får anses ligga inom det spann som normalt accepteras för denna typ av behandlingar. TLV 
har beslutat att Stivarga ingår i läkemedelsförmånen för behandling av patienter med icke resektabla 
eller metastaserande gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) som har progredierat under eller varit 
intoleranta mot tidigare behandling med imatinib eller sunitinib [3].  
 
 

Gruppens bedömning 
Gruppen anser att regorafenib kan användas för behandling av patienter med icke resektabla eller 
metastaserande gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) som har progredierat under eller varit 
intoleranta mot tidigare behandling med imatinib eller sunitinib. På grund av de vanligt förekommande 
och relativt svåra biverkningarna är det viktigt att noggrant monitorera patienten för dessa biverkningar 
och endast använda regorafenib till patienter med performance status 0 och 1.  
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